
“Frihet att 
sätta sig och 
resa sig upp”
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Större frihet,
mindre förslitning

För personer med bensvaghet eller rörelsenedsättning 
kan det vara besvärligt att sätta sig ner eller resa sig
upp från en stol på ett tryggt och lugnt sätt. Och för 
personal eller anhörig som assisterar är det dessutom 
ett återkommande tungt moment som kan leda till 
förslitningsskador.

KEBES Stå-upp hjälper individen till sittande genom 
att stolsdynan möter upp mjukt och dämpat samt 
underlättar vid uppresning till stående genom en 
lyftande rörelse. Funktionen kan byggas in och 
användas på stolar i olika varianter och placeras 
baktill eller på sidan av stolen, så att den kan 
användas både på egen hand eller vid assistans.

För den som assisterar underlättar Stå-upp genom
att minska de slitsamma moment som ofta utförs
flera gånger om dagen. För den som får hjälp
innebär Stå-upp ökad frihet, självständighet och 
en smidig och trygg hjälp som ökar chansen till
positiva sittande upplevelser.

OM KEBES  S TÅ-UPP

Läs mer om våra produkter på www.actmedical.se.
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info@actmedical.se

+46 733 22 33 82

Flitiga Lisas Väg 14
SE-722 46 Västerås

ACT Medical erbjuder hjälpmedel till vårdgivare för
omsorg, egenvård och vård i hemmet med ökad
livskvalitet som mål.

Vår vision är mer än ord; det är en livsstil, en passion och
hela grunden för vår filosofi. Vi är stolta över att kunna 
bidra till att många människor kan leva sitt liv med högre
livskvalitet, där våra ledord är trygghet, engagemang 
och hållbarhet.

VÅRT  E RBJ U DANDE

H E MS IDA

www.actmedical.se

KEBES Stå-upp har utvecklats och tillverkats av grundaren 
Bernt Svensson sedan 1997. KEBES har levererat mycket 
uppskattade hjälpmedel till över 130 kommuner som 
har underlättat arbetet för omsorgspersonal. Vi på ACT 
Medical är stolta över att arbeta vidare med KEBES 
produkter genom det förvärv av verksamheten som 
gjordes 2020.
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